
FEMINICÍDIOS

Morte por
suspeita 
de dengue
hemorrágica

Quase
metade dos
assassinatos
de mulheres

Uma mulher, 52 anos, 
morreu com suspeita 
de dengue hemorrágica 
no Hospital Regional de 
Sinop. A Secretaria Esta-
dual de Saúde informou 
que a morte deve ser in-
vestigada pela Secretaria 
de Saúde.                    Página  - 7

Levantamento da Coor-
denadoria de Estatísti-
ca e Análise Criminal 
aponta que 87 mulheres 
foram assassinadas em 
Mato Grosso em 2019, 
sendo que 39 casos 
correspondem a femini-
cídios. Esta tipificação 
foi incluída pela Lei 
13.104/2015 na categoria 
de crime contra a vida.
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AssessoriA

DivulgAção

EMPLACAMENTO

ESTADUAL

Mudanças das 
placas será
gradativa em 
Mato Grosso

União e
Operário
vencem

A partir do dia 31 de 
janeiro proprietários de veículos 
novos, que vão realizar o primei-
ro emplacamento, e os que preci-
sarem realizar a transferência do 
veículo para outro município ou 
Estado deverão fazer o empla-
camento do veículo no novo pa-
drão de Placas de Identificação 
Veicular (PIV), modelo Mercosul.
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O Mato-grossense 2020 
teve seu pontapé na terça com a 
realização de três partidas. Des-
taques para as vitórias do União 
e do Operário-VG e do empate 
do Luverdense.             Página - 6
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A Energisa, concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica, foi multada em R$ 
14,4 milhões pela Ager-MT por irregularidades nas cobranças de energia. Em nota, a Energisa 
informou que não concorda com o valor e os critérios adotados no auto de infração.        Página 7

R$ 14,4 MILHÕES

Irregularidades na cobrança de
energia geram multa à Energisa
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Algumas mulheres estão agindo de for-
ma premeditada e à revelia da verdadeira 
intenção das leis protetivas, tudo como 
forma de vingança

A Constituição da República de 1988 em seu ar-
tigo 5° assevera que homens e mulheres são iguais 
nos termos da lei. Isso é verdade, logicamente que 
não englobando as diferenças físicas (dos múscu-
los) existentes entre o “Homem da Penha” e a “Mu-
lher da Penha”.

O público feminino tem sido blindado com 
uma enxurrada de leis, e apesar disso os crimes 
contra nós, mulheres, ainda têm sido “capa de re-
vista”, quase todos os dias.  A Lei 11.340 de 2006, 
que foi criada para trazer segurança à mulher ví-
tima de violência doméstica e familiar (conhecida 
como Lei Maria da Penha), tem sido muito aplicada 
e desde a sua edição já passou por várias reformas 
com a intenção de melhorar, e se tornar ainda mais 
efetiva no sentido de proteger de forma eficaz mu-
lheres vítimas de tal violência.

O feminicídio também se tornou crime desde o 
ano de 2015, por intermédio da Lei 13.104, que alte-
rou o art. 121 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, inclusive sendo considera-
do crime hediondo, o que também foi uma conquis-
ta para a defesa e proteção das mulheres.

Com isso, os nossos direitos têm sido cons-
tantemente implantados, defendidos, inovados 
com o animus real de cada vez mais evitar crimes 
contra a mulher, seja na sua forma física, verbal, 
psicológica, financeira, moral, sexual, etc.! Em que 
pese todo o conglomerado de leis em nossa defesa, 
ainda assim, as estatísticas de crimes contra nós, 
mulheres é alarmante, embora, as leis têm sido 
aplicadas com um certo rigor.

Pois muito bem! Num giro significativo tenho 
notado que existem muitas mulheres que tem se 
aproveitado da proteção decorrente da lei para 
complicar ou mesmo “sacanear” muitos homens 
que são verdadeiros pais de família, trabalhadores 
e honrados.

Algumas mulheres estão agindo de forma pre-
meditada e à revelia da verdadeira intenção das 
leis protetivas, tudo como forma de vingança, para 
causar prejuízo moral, sofrimento, castigo, etc 
simplesmente por não concordar com o fim de um 
relacionamento amoroso, por exemplo, e outras, 
ainda, para colocar fim no relacionamento (tirar o 
parceiro de casa), o  provocam  quando estes não 
revidam frente aos seus braços cruzados de forma 
a fazer “perder a cabeça”, avançando sobre eles, 
destilando agressões e afrontas de todas as manei-
ras possíveis, tanto verbais, físicas, quanto psico-
lógica (infernizando a vida do homem, através de 

ligações telefônicas, mensagens no What-
sApp, redes sociais, no seu trabalho, ofensas 
públicas com o seu nome, para seus amigos e 
clientes, parentes, etc), que associado a outros 

diminutos, perturbam e encarceram mentalmente 
o ex-consorte,  deixando-o, totalmente vulnerável 
às investidas da mulher, e muitas ainda provocam 
conscientemente alienação parental, o que é sem 
dúvida um grande equívoco.

Têm muitas que provocam tudo isso para se tor-
narem as vítimas da história, afinal, ela é o “sexo 
frágil”, mas sempre? E quando isso acontece, como 
se socorre esse homem vitimizado?

As autoridades competentes que administram 
as investigações e deferimentos das medidas têm 
que se atentar a isso. As Leis não podem ser aplica-
das para punir este em detrimento daquele, sem um 
olhar imparcial a cada caso levado à apreciação das 
referidas autoridades.

Existem muitos homens de bem sendo denun-
ciados por crime de violência doméstica, mas que 
são verdadeiros pais de família, honestos, dignos 
e conhecedores das virtudes morais, conscientes, 
mas, que estão sendo penalizados, em vários de 
seus direitos, muitos deles de ir e vir, por causa de 
certas interpretações equivocadas e mesmo preci-
pitadas por causa do “protecionismo exagerado” em 
alguns casos relativos à aplicação das leis da prote-
ção à mulher.

Em muitos casos os filhos são as verdadeiras 
vítimas do holocausto advindos dos reflexos das 
leis que no primeiro momento, preliminarmente e 
liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte, sem 
qualquer contraditório, já estipulam as medidas de 
defesa em prol da suposta vítima, que em muitas 
vezes, ao final, fica comprovado que o “homem da 
penha” é quem de fato era a vítima.

Como tudo na vida, é preciso prudência e cautela 
no agir. Para todos esses casos é preciso rapidez nas 
investigações de forma a não deixar padecer e so-
frer um pai de família, as consequências deletérias 
dos efeitos da lei até alcançar a conclusão da “sen-
tença final”, que pode levar meses, anos (enquanto 
isso ele permeia pelo caminho da incerteza, insegu-
rança e medo). O homem também sente medo. O ho-
mem também chora e chora copiosamente. A classe 
masculina também tem dignidade!

Sei que é difícil, mas é meu dever dizer que em 
muitas dessas intercorrências domésticas, o diálo-
go seria o caminho capaz de diminuir os números 
acerca da violência, pois, a conversa tende a trazer 
bons resultados, evolvendo mulheres e homens. 

GISELE NASCIMENTO É ADVOGADA EM MATO 
GROSSO

Os homens da Penha

GISELE NASCIMENTO

O astronauta Marcos Pontes, ministro da Ci-
ência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ex-
cedeu-se na mania usual no Planalto de atribuir-
-se mérito pelas realizações alheias ao comemorar 
como obra sua a nova Estação Antártica Coman-
dante Ferraz (EACF).

Em realidade, ao governo Jair Bolsonaro cou-
be apenas inaugurar a base futurista erguida na en-
seada Martel. Nesse mesmo local da península An-
tártica, a quase 3.000 km do polo Sul, ocorreu o 
trágico incêndio de 2012 que destruiu as instalações 
de pesquisa e vitimou dois militares da Marinha.

Ainda na administração Dilma Rousseff (PT), 
o governo federal iniciou o processo para construir 
o prédio substituto. A obra orçada em US$ 100 mi-
lhões (R$ 415 milhões) teria início apenas em de-
zembro de 2016, já no governo de Michel Temer 
(MDB).  O edifício da base tem estrutura de aço e 
dois blocos conectados, conta com 17 laboratórios e 
pode abrigar até 65 pessoas, entre pesquisadores e 
militares.

A nova EACF deveria ter ficado pronta ao me-
nos um ano antes, mas a construção enfrentou atra-
sos impostos pelo clima inclemente, que só permi-
te atividades externas por quatro meses a cada ano, 
no verão austral. Não fosse isso, a abertura teria 
acontecido antes da guinada que lançou Bolsonaro 
ao Planalto e Pontes à Esplanada.

Começa agora o grande teste quanto a ser ver-
dadeira a prioridade do atual governo à pesquisa 
continuada no continente. Será de pouca valia con-
tar com um palácio na neve se as verbas para estu-
dos na área ficarem no refrigerador.

Em 2018 houve um edital de R$ 18 milhões 
para 17 projetos ao longo de quatro anos. O con-
gelamento a ameaçar R$ 6 milhões em bolsas para 
formação de quadros, contudo, pode afetar a con-
tinuidade dos estudos, entre os quais se destacam 
alguns sobre a influência do gelo antártico no cli-
ma brasileiro. Os mares da Terra absorvem a maior 
parte do calor adicionado pelo homem à atmosfera 
com o aquecimento global. Entre todos os oceanos, 
os que mais esquentaram desde os anos 1950 são o 
Atlântico, alimentando furacões, e o Ártico, amea-
çando a cobertura de gelo sobre a Groenlândia.

Por impopular que se apresente o tema nos 
gabinetes de Brasília, seria imprudente Bolsonaro 
desidratar recursos para pesquisas que ajudam a 
prever impactos da emergência climática no agro-
negócio e na economia do país.

Editorial

Ciência no gelo

Ranking dos Políticos - Facebook

SEMÁFOROS BURROS
O secretário de Estado de Saúde e vere-

ador licenciado Gilberto Figueiredo afirmou 
que o grupo de parlamentares de oposição 
da Câmara alertou sobre a contratação e 
implantação dos chamados “semáforos in-
teligentes”, em Cuiabá, por R$ 15 milhões. A 
Defaz investiga a suspeita de irregularida-
des e dano ao erário na medida. Figueiredo 
chamou de “semáforos burros” o programa 
instalado pelo prefeito Emanuel. “Veja essa 
questão dos semáforos burros, porque não 
são inteligentes. E várias outras que eu, in-
clusive, assinei no Ministério Público”, afir-
mou.

SIMPATIA
Pré-candidato ao Senado, o vice-gover-

nador Otaviano Pivetta deu o primeiro aceno 
de que buscará o apoio da senadora cassada 
Selma Arruda na disputa, ou ao menos ten-
tará arregimentar seu eleitorado. Pivetta fez 
elogios a ela, disse que sua saída será uma 
“grande perda” e que apoiará as mesmas 
pautas que ela, caso eleito. “Quero ser sena-
dor para acelerar as reformas necessárias. 
A reforma política é a primeira; a tributária; 
pacto federativo; prisão em segunda instân-
cia. Está mais do que na hora de acabar com 
privilégios de pessoas abastadas”, afirmou.

FATO NOVO
O juiz José Arimatéa, que entrou com 

pedido de aposentadoria da magistratu-
ra em dezembro, foi sondado por líderes de 
uma sigla. Eles aventaram a possibilidade 
de Arimateia entrar na disputa pela vaga 
suplementar ao Senado, aberta com a cass-
sação de Selma Arruda (Podemos). O perfil 
do magistrado é considerado “extremamen-
te adequado” para representar Mato Grosso. 
Arimatéa presidiu a Amam por duas vezes 
e ingressou na magistratura pelo estado de 
Rondônia, em 1994. Aprovado em novo con-
curso público, em 1999, foi empossado juiz 
em Mato Grosso.

Crédito: Bombeiros-MT
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“Os mares da Terra absorvem a maior 
parte do calor adicionado pelo homem à 
atmosfera com o aquecimento global

“
Um tamanduá-mirim foi capturado por uma equipe do Corpo de Bombeiros 

em Juína. O animal estava andando em uma calçada, no bairro Módulo 5. Os 
bombeiros utilizaram um cambão e equipamentos de proteção para fazer a 
captura do tamanduá. O animal foi colocado em uma viatura e levado para 
uma área de vegetação fora da cidade.

Muito além do sistema operacional
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Se você não tem sido notificado sobre 
atualizações ou não sabe como seu dispo-
sitivo está configurado o melhor a fazer é 
procurar ajuda profissional. Assim como 
falei no artigo anterior desconsidere pro-
fissionais que dizem que as atualizações 
não são importantes, pois, queiram eles 

ou não, elas são, sim, muito impor-
tantes. Solicite ao técnico que veri-
fique as configurações e as deixe o 
mais automatizadas possível, res-
peitando, claro, seu plano de dados: 
não deixe para fazer atualizações 
utilizando sua rede de dados mó-
veis se o seu pacote de dados não 
for muito, mas muito grande, pois 
você pode ter surpresas. Com tudo 
devidamente configurado faça a 

atualização do que estiver pendente e 
procure, a partir desse ponto, manter as 
atualizações sempre em dia.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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É importante atualizar até mesmo os programas que você 
não usa com frequência. Falhas de segurança nesses 
aplicativos podem comprometer toda sua segurança, 
fazendo com que você tenha problemas mesmo usando 
outros softwares. As atualizações, em linhas gerais, são 
rápidas e não incomodam, mas mesmo que alguma delas 
“empatar” um pouco a sua vida, tenha certeza que o bene-
fício compensa (e muito) o transtorno.
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Tenho falado a respeito das atualiza-
ções do sistema operacional, mas, eviden-
temente, não poderia deixar de fazer um 
registro importante: todo software recebe 
atualizações com frequência, através de 
pequenos updates e de novas versões, e é 
importante ter em mente que isso, muito 
além de mudanças na 
interface, representa 
evoluções constantes 
em vários aspectos, en-
tre eles a segurança.

Você precisa, en-
tão, ter o cuidado de 
manter seus aplicati-
vos atualizados, seja 
no computador ou no 
celular. No dispositi-
vo móvel a coisa fica bem mais fácil, pois, 
por padrão, todos os programas instalados 
ficam, automaticamente, configurados para 
receber atualizações de forma quase auto-
mática.

O “quase” fica por conta de configura-
ções feitas no sistema operacional, onde 
você pode definir se quer buscar as atua-
lizações por conta o se quer que o próprio 
dispositivo busque e instale qualquer no-
vidade disponível. Essa configuração, evi-
dentemente, é mais recomendável.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira,  23 de janeiro de 2020 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Pesquisa aponta crescente 
aprovação do Governo
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Pesquisa divulgada on-
tem (22), encomendada pela 
CNT/MDA, mostra que o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro teve uma elevação 
em sua aprovação, subindo 
de 41% para 47,8%. Em agos-
to de 2019 a reprovação do 
governo atingia 53,7%, agora 
em janeiro este número caiu 
para 47%.

A avaliação da pesquisa 
encomendada pela Confe-
deração Nacional dos Trans-
portes indica que 34,5 dos 
entrevistados consideraram 
o Governo Bolsonaro como 
ótimo ou bom. 32,1% res-
ponderam que o governo é 
regular e 31% classificaram o 
governo como ruim ou pé-
sismo.

A pesquisa também quis 
destacar quais setores do 
governo têm o melhor de-
sempenho, e para 30,1% con-
sideraram o combate à cor-
rupção como área de melhor 
destaque neste primeiro ano 
de mandato.

A Economia, comandada 
pelo “Posto Ipiranga”, Paulo 
Guedes ficou em segundo lu-
gar com 22,1%, tecnicamente 

BOLSONARO EM ALTA | Pesquisa da CNT/MDA aponta segurança e economia como melhores desempenhos do Governo

Aprovação cresceu quase 7 pontos 

Foto: Valter Campanato/agênCia Brasil

empatado com a segurança 
que foi apontada por 22% dos 
entrevistados.

Para os entrevistados, a 
Saúde é a área de pior de-
sempenho do Governo. Fo-
ram 36,1% que apresentaram 
esta como a principal defici-
ência.

Com 22,9% a educação pa-
rece na segunda colocação e 
na terceira com 18,5% apare-
ce o meio ambiente como 
um dos itens de pior desem-
penho.

A pesquisa concluiu que os 
dados indicam expectativas 
positivas de melhora do país 
e de recuperação dos índices 
de avaliação pessoal de Bol-
sonaro.

“Houve aumento da apro-
vação em todos os estra-
tos socioeconômicos (sexo, 
idade, renda, escolaridade, 
região, porte do município 
e região). A melhoria do de-
sempenho da economia é 
muito desejada pela popula-
ção e saúde é o maior desa-
fio”, informou o levantamen-
to. O levantamento ouviu 
2.002 pessoas, de 15 a 18 de 
janeiro, em 137 municípios 
de 25 estados. A margem de 
erro é de 2,2 pontos percen-
tuais, segundo o instituto.

TERCEIRA IDADE

Prefeitura solicita 
mais agilidade de
construtora que está 
reformando o CCTI

Reunião foi realizada para cobrar agilidade 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Acelerar o andamento 
da obra de reforma e am-
pliação do Centro de Con-
vivência da Terceira Idade 
(CCTI). Esse foi o cerne de 
uma reunião promovida na 
manhã de ontem (22), entre 
o prefeito de Sorriso, Ari La-
fin, a primeira-dama do mu-
nicípio e secretária de Assis-
tência Social, Jucélia Ferro, e 
o representante da constru-
tora São Valentin, responsá-
vel pela obra, Douglas Fank. 

O engenheiro da cons-
trutora explicou que tem al-
gumas dúvidas acerca de de-
talhes do projeto para que se 
dê andamento ao trabalho, 
mas que vários materiais já 
estão no canteiro de obras 
e, assim que estes detalhes 
forem sanados, o processo 
deve ser agilizado. Segundo 
ele, atualmente 20 operários 
estão na obra, o que deve 
imprimir mais agilidade ao 
processo.

Enfática, Jucélia so-
licitou que a obra seja 
conduzida com uma 
quantidade suficiente de tra-
balhadores, evitando novos 
atrasos e permitindo que os 
idosos sorrisenses possam 
voltar a vivenciar momentos 
de integração e promoção à 
saúde, por meio da ativida-
de física orientada, no local. 
“Precisamos alinhar todas 
as pendências para que esta 
obra seja concluída o mais 
rapidamente possível e os 
idosos possam desfrutar des-
te espaço, que é a casa deles”, 

destaca.
Ari solicitou que a em-

presa cumpra rigorosamente 
o prazo estipulado em con-
trato para a conclusão da 
obra, fixado em 10 de mar-
ço. “De nossa parte, faremos 
tudo o que for possível para 
agilizar o processo, garantin-
do o suporte necessário para 
que a empresa possa seguir 
seu trabalho com rapidez e 
qualidade”, reforça. Caso a 
empresa não cumpra com o 
compromisso, haverá multa.

A reforma teve início 
em outubro de 2018, e vai 
resultar na ampliação de 
1.408,43 m² para 2.377,43 m², 
com um investimento supe-
rior a R$ 1,6 milhão, fruto de 
recursos arrecadados pelo 
Procon por meio de multas e 
destinados para a revitaliza-
ção do CCTI pelo Ministério 
Público. O espaço está ga-
nhando novas salas para ati-
vidades e oficinas, e um palco 
novo com sala de camarim. 
O salão de festas está sendo 
ampliado, assim como a área 
de serviço. A nova cozinha 
será mais ampla e atenderá 
a demanda dos eventos que 
são realizados no CCTI, e o 
espaço contará ainda com 
despensa para mantimentos 
de churrasqueira.

A área de festa terá no-
vos banheiros adaptados 
para portadores de neces-
sidades especiais, vestiários 
feminino e masculino, e ain-
da contará com um depósito 
para os materiais de natação. 
A cancha de bocha será am-
pliada e o estacionamento 
será coberto.

Foto: marlos ney Vidal
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MODELO MERCOSUL

Mudança para o novo padrão de placa 
veicular será gradativa em Mato Grosso

SENADO

TRE confirma 26 abril como 
data para eleição

MT aguarda Denatran para aderir ao novo modelo

Data teve decisão unânime 

DA REPORTAGEM

A partir do dia 31 de 
janeiro proprietários de veí-
culos novos, que vão realizar 
o primeiro emplacamento, e 
os que precisarem realizar a 
transferência do veículo para 
outro município ou Estado 
deverão fazer o emplaca-
mento do veículo no novo 
padrão de Placas de Identifi-
cação Veicular (PIV), modelo 
Mercosul. A obrigatoriedade 
está prevista na Resolução nº 
780/2019 do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran), 
que também prevê a instala-
ção da nova placa em casos 
de roubo, furto, dano ou ex-
travio da placa, e nos casos 
em que haja necessidade da 
segunda placa traseira.

Dezessete Estados bra-
sileiros, incluindo Mato 
Grosso, ainda não aderiram 
ao novo sistema. Entretan-
to, o Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-MT) já 
realizou todas as alterações 
sistêmicas necessárias para a 
implantação do novo mode-
lo de emplacamento e atual-
mente aguarda a gestão por 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Como o Diário do Esta-
do MT já havia noticiado, o 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso, definiu na 
manhã de ontem que o dia 
26 de abril é a data para a 
realização da eleição suple-
mentar que vai escolher o 
substituto da senadora Sel-
ma Arruda (Podemos), cassa-
da pela Justiça Eleitoral por 
utilização de caixa 2 e abuso 
de poder econômico.

Pela minuta acordada 
entre os desembargadores 
do TRE/MT, ficou definido 
que os partidos têm até o dia 
12 de março para definir seus 
candidatos e realizar a con-
venção partidária, ato que 
oficializa o nome escolhido 
pelas siglas.

Já no dia 13 de março, 
os partidos já estão liberados 
para realizar a propaganda 
eleitoral, e a partir do dia 21 

parte do Denatran para que 
o Estado passe a aderir esse 
novo modelo de placa. O 
prazo estimado para a ade-
são é de 60 dias, a partir do 
dia 31 de janeiro. 

“O novo modelo de pla-
ca trará mais segurança para 
os motoristas e órgãos de 
trânsito, além de evitar pos-
síveis fraudes, como a clo-
nagem”, destacou o diretor 

de março se inicia a propa-
ganda eleitoral gratuita em 
rádio e televisão.

CORRIDA
ELEITORAL
Desde que houve a 

confirmação da cassação da 
senadora Selma Arruda, o 
Diário do Estado MT vem 
apresentando uma série de 
matérias mostrando os pos-
síveis interessados na tercei-
ra cadeira de Mato Grosso 
para o Senado Federal.

O atual vice-governa-
dor, Otaviano Pivetta (PDT) 
é um dos postulantes, assim 
como o ex-vice-governador 
Carlos Fávaro (PSD) que fi-
cou em terceiro lugar na elei-
ção de 2018. O tucano Nilson 
Leitão, ex-deputado federal 
é o nome preferido do par-
tido para concorrer, levando 
ampla vantagem em cima do 
ex-governador Pedro Taques 
que há muito tempo deixou 
de gozar de prestígio no tu-

de Veículos do Detran-MT, 
Augusto Cordeiro.

O valor da placa no 
novo modelo não deverá 
sofrer reajustes. Os pro-
prietários de veículos que 
desejarem realizar a troca, 
voluntariamente, também 
poderão fazer, assim que 
Mato Grosso já tiver adotado 
o novo sistema. 

O novo modelo de pla-

ca é oriundo de um acordo 
entre os países do Merco-
sul, assinado em dezembro 
de 2010. O novo padrão vai 
manter os sete caracteres da 
placa atual brasileira, porém 
com quatro letras e três nú-
meros, e não mais três letras 
e quatro números, que po-
derão ser “embaralhados”, e 
não mais dispostos de ma-
neira fixa em uma sequência.

canato.
Outro nome forte é 

o do ex-governador Júlio 
Campos (DEM), atualmente 
sem mandato público, mas 

sonha fazer dobradinha com 
seu irmão Jayme Campos 
(DEM) que já é um dos sena-
dores que representam Mato 
Grosso em Brasília.
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TV  e Entretenimento

Terry Jones, comediante e 
fundador do Monty Python, 
morre aos 77 anos

Rocky Johnson, pai do ator Dwayne “The 
Rock” Johnson, morreu no dia 15 de janeiro aos 
75 anos de idade. O site da organização de luta 
livre World Wrestling Entertainment confirmou 
a morte em comunicado. Rocky “Soul Man” 
Johnson, como era conhecido no universo da 
luta livre, começou a carreira nos anos 1960 e 
ganhou fama após se juntar ao WWE nos anos 
1980. Ele se aposentou oficialmente em 1991 e foi 
indicado ao Hall da Fama do WWE em 2018. O 
ator de Jumanji e Velozes e Furiosos e protago-
nista e vários outros blockbustes, The Rock se-
guiu os mesmos passos do pai no início da car-
reira e também fez sucesso nos ringes de luta 
livre. Seu primeiro trabalho como ator, aliás, foi 
em um episódio da série That ‘70s Show no qual 
interpretava o próprio pai.
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Whindersson Nunes critica artigo 
que associa artistas ao nazismo

O youtuber foi às redes sociais para 
criticar artigo de Anderson França na Fo-
lha de S. Paulo em que o jornalista ataca 
diversos segmentos artísticos por não te-
rem adotado uma posição explícita con-
tra o ex-secretário Especial de Cultura, 
Roberto Alvim

“Eu não fico em rede social dizendo 
‘o fogo queima’, ‘a água molha’, nem que 
‘NAZISMO É INADMISSÍVEL’ POR QUE 
ISSO É ALGO UNÂNIME. Botaram UMA 
SUÁSTICA no braço da Maiara e Maraisa 
meu pai do céu”, escreveu Whindersson .

Em seguida, Whindersson fez uma 
postagem destacando a rotina corrida 
que ele mantém. 

“Lendo notícias por que antes disso 
estava no palco, e depois disso volto. Com 
minha série com todos os atores nordes-
tinos como eu sempre sonhei. Pra levar 
os meus pra onde eu for. Essa é minha 
meta. E pau no cu de quem achar ruim”, 
afirmou. 

PEDIDO DE DESCUlPAS
A Folha de S. Paulo publicou um pedi-

do de desculpas à dupla Maiara e Maraisa 
pela ilustração. “Não há na biografia da 
dupla nada que possa associá-la ao sím-
bolo odioso que foi inserido. A ilustração 
já foi retirada do ar, em respeito à dupla 
e também por não coincidir com a orien-
tação editorial do jornal”, disse em nota o 
veículo.

As artistas afirmaram que “associar 
a dupla ao nazismo é uma grande irres-
ponsabilidade e uma agressão as canto-
ras que repudiam toda e qualquer atitude 
que remeta a essa época tão sombria da 
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história”. Elas ainda afirmaram que acio-
naram o departamento jurídico para lidar 
com o caso.

Enquanto o jornal se desculpou por 
reproduzir a imagem, França se orgulhou 
do possível processo. “Maiara & Maraisa, 

cantoras da saga da cachaça, vão me pro-
cessar. Isso mesmo que você leu. Eu acho 
que elas poderiam inclusive aproveitar 
e pedir minha prisão. Mais: trabalhar 
ao lado do presidente que elas elegeram, 
cuja milícia me ameaça de morte”.



3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 302 bloco A 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, 
água e IPTU). Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino 
Jesus - Sinop / MT. Ref: 
13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 
02 quartos, 01 banheiro 
social , Cozinha semi-
mobiliada, Lavanderia, 
Sacada. Na região central 
da cidade. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras 
- Sinop / MT. Ref: 
13870.448. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas 
por 5X10 Sala inteira 
de 15x10 podendo ser 
ampliada e terminar a 
obra conforme o locatário 
estipular. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO 
H O R I Z O N T E - 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 

valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 1 
sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída 
/ 363.76 m² terreno. 
IPTU: - /Condomínio: R$ 
890.000,00. (66) 99977-
7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 
03 dormitórios sendo 
02 suítes com closet 
mais 1 suite Sala TV 
Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção 
de 164m² / Terreno de 
420m² Contato: (66) 3531-
7222 / 9 9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala 
TV | Lavanderia Quintal 
grande no fundo Casa 
com ótimo padrão de 
acabamento. Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas 
de vidro temperado, 
portas de primeira 
linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma 
visita com o corretor 
aceita financiamento. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na cidade 
de Sinop/MT. Valor: 
R$ 1.600,00 (um mil e 
seiscentos reais) mensais 
+ taxa de condomínio. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e 
cerca elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora Aparecida 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
08. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Biomédico, com experiência em resso-
nância e tomografia; 
2-Auxiliar administrativo, com experiên-
cia na área de departamento pessoal e 
financeiro;
3-Vendedor (a), com experiência;
4-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
5-Técnico em Segurança do Trabalho, 
com experiência; 
6-Técnico em Enfermagem, com COREN;
7-Serviços Gerais, com experiência; 
8-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
9-Operadora de Caixa, com experiência;
10-Operador (a) de ponte rolante
11-Escrita fiscal, com experiência;
12-Eletricista automotivo, com experi-
ência;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
15-Controlador de pragas, com experi-
ência;
16-Comprador, com experiência e 
referência; 
17-Auxiliar de recepção, com experiên-
cia; 
18-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
19-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
20-Auxiliar de avicultura, com experiên-
cia;
21-Auxiliar de Açougueiro, com experi-
ência; 
22-Atendente virtual, com experiência 
em redes sociais; 
23-Açougueiro, com experiência.
24-Auxiliar de farmácia 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

VITOR ELISIO POLTRONIERI E OUTROS  CNPJ: 
250.428.239-72. Torna público que requereu a SEMA-MT 
a Licença Prévia – L.P.; Licença de Instalação – L.I. e Li-
cença de Operação – L.O., para a atividade: Licenciamento 
de Posto de abastecimento, em Ipiranga do Norte-MT. Não 
EIA/RIMA. 

ANABRU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 
LTDA, CNPJ. 04.282.104/0001-97. Torna público que 
requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente a Renovação da LO – Licença de Operação de 
uma Serraria com Desdobramento de Madeira, localizada 
no município de Tabaporã/MT. Não determinado EIA/RIMA.

T.F. GRAMS MADEIRAS EIRELI, CNPJ. 11.741.304/0001-
26. Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente a Renovação de LO – Licen-
ça de Operação de uma Serraria com Desdobramento e 
Beneficiamento de Madeira, localizada no município de 
Santa Carmem/MT. Não determinado EIA/RIMA.

A. J. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ Nº 35.652.856/0001-
26, torna público que requereu junto a SAMA/Sorriso/MT, a 
Licença de Operação (LO), para a atividade de 5510-8/01 
HOTÉIS, localizada na Rua das Goiabeiras Nº 1752, Dis-
trito de Boa Esperança – Sorriso/MT. Não foi determinado 
EIA-RIMA.

MADEVALDE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
LTDA, CNPJ: 02.425.861/0001-47 Localizada na Estrada 
Bauru, S/n° Km-0,4, Área Industrial no Município de Mar-
celândia/MT, torna público que requereu junto à Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Renovação 
da Lincença de Operação. Não foi terminado EIA/RIMA.

ELITE MOTO CENTER EIRELI - ME, CNPJ: 
33.650.056/0001-40, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO para atividades de manutenção e reparação de mo-
tocicletas; comércio a varejo de peças e acessórios novos 
para motocicletas e motonetas; comércio a varejo de mo-
tocicletas e motonetas novas e usadas; comércio varejista 
de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; reparação de 
bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados; lo-
calizado na Avenida das Sibipirunas, número 2317, bairro 
Jardim Botanico, Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

MAX DIESEL LTDA ME CNPJ: 05.051.291/0001-60, Lo-
calizada RUA PORTO ALEGRE, 484, ALTO DA GLORIA, 
SINOP-MT, solicita o comparecimento do funcionário AL-
MIR SOUSA DA ROSA, CTPS 7399623 SÉRIE 0050/GO, 
PIS nº 125.17123.65-0, no prazo de 72 horas sob pena da 
letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de 
Emprego. Sinop/MT 21 de Janeiro de 2020. 23,24,25/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020
O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
002/2020 referente à “Registro de preços para futura e eventual 
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de 
Instalação e Desinstalação, Higienização e Limpeza, Manutenção 
Preventiva e Corretiva de equipamentos de Ar Condicionado”, a seguinte 
Empresa: 1) SERGIO SILVA DE ALENCAR - ME, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.683.537/0001-91, vencedora da presente licitação 
com valor global de R$ 121.797,00 (Cento e Vinte e Um Mil, Setecentos e 
Noventa e Sete Reais). Ipiranga do Norte – MT, 21 de janeiro de 2020.

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para os Programas Sociais. Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 05 de fevereiro de 2020. HORÁRIO: 08h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
Edital e Anexos: Deverá ser retirado junto ao site oficial do 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, no 
e – mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no Departamento 
de Licitação - Horário de Atendimento: Das 7h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 22 de janeiro de 2020.

Presidente da CPL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2019

Rogério Cristóvão da Silva

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2019

AVISO DE ERRATA - CREDENCIAMENTO Nº 001/2019

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 10 
de Janeiro 2020, com início às 08:00, tendo como objeto credenciamento 
de pessoas jurídicas para prestação de serviços funerários para 
atendimento às famílias e ou/ indivíduos em situação de vulnerabilidade 
social e ou/ financeira conforme lei municipal de benefícios eventuais nº 
1885/2015 das quais foram vencedoras as empresas: Itens 211779, 
211780, 211781, 211782, 211783, 220649, 819966, 826062, 835491, 
FUNERÁRIA NOVA MUTUM EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o número 
26.661.252/0001-55 no valor de R$ 329.793,45; Itens 211779, 211780, 
211781, 211782, 211783, 220649, 819966, 826062, 835491, E. DA C. 
ROCHA EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o número 24.721.805/0001-92 
no valor de R$ 329.793,45. Nova Mutum - MT, 21 de Janeiro de 2020.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

O MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, torna público que foi publicado 
indevidamente a matéria contendo o Aviso de Credenciamento nº 
001.2019 - Inexigibilidade nº 003.2019 no Diário Oficial do Estado e no 
Diário do Estado, no dia 22.01.2020. Portanto esta matéria não é válida e 
deve ser desconsiderada. Nova Mutum - MT, 22 de janeiro de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva
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Quais garotos que vão à final da
Copinha têm chances no principal?
DA REPORTAGEM

Com uma vitória con-
vincente por 3 a 1 sobre o 
Corinthians, o Inter se ga-
rantiu na final da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior na 
noite de terça-feira. À espera 
da decisão, sete garotos têm 
mais um motivo para come-
morar. Eles foram inscritos 
na lista da base colorada para 
o Gauchão.

O estadual começa para 
o Inter na quinta, em Caxias 
do Sul, com o Juventude pela 
frente, às 20h30. 

A mil km de distância, 
a garotada da categoria sub-
20 observará os primeiros 
passos da equipe de Eduardo 
Coudet, de olho em ao me-
nos uma chance no Campe-
onato Gaúcho.

Na lista complementar 
divulgada pelo clube, apare-
cem do elenco que disputa 
a Copinha: o lateral-direito 
Lucas Mazetti, o zagueiro 
Tiago Barbosa, os meio-
-campistas Praxedes e Cesi-
nha e os atacantes Matheus 
Monteiro e Caio.

O zagueiro Pedro Hen-
rique jogou as primeiras 
partidas da Copa São Paulo e 
foi chamado às pressas para 
compor o elenco da pré-
-temporada. Em oito jogos 
na Copa São Paulo, o Colo-
rado venceu seis e empatou 
dois. São 15 gols marcados e 
somente três sofridos. Capi-
tão e centro técnico do time, 
Cesinha divide a artilharia 
com o atacante Matheus 
Monteiro, ambos com três. 
O camisa 10 inclusive reno-
vou contrato recentemente.

A equipe treinada por 
Fábio Matias aguarda agora o 
vencedor de Grêmio e Oes-

INTER | Sete jogadores que disputam a Copa São Paulo apareceram em lista complementar colorada para o estadual
Foto: Leonardo Fister / internacionaL

GRÊMIO

Renato rasga elogios a Thiago
Neves: “Muito acima da média”

REFORÇO

Flamengo anuncia Thiago Maia

Foto: divuLgação

Foto: divuLgação

Meia definiu sua liberação do Cruzeiro e está livre para 
procurar outro clube 

Volante é o quarto reforço anunciado de maneira oficial 

DA REPORTAGEM

O meia Thiago Neves 
acertou sua liberação do Cru-
zeiro nesta terça-feira, em 
meio ao processo movido 
pelo jogador contra o clube 
mineiro. 

Algumas horas depois, 
o técnico Renato Gaúcho já 
mostrou sua admiração pelo 
jogador, embora não tenha 
confirmado alguma nego-
ciação em andamento com 
o Grêmio. A prioridade gre-
mista é buscar reforços do 
meio para frente para com-
pletar o elenco.

Entre uma questão e ou-
tra sobre as demissões na co-
missão técnica do Grêmio e a 
busca sobre reforços, Renato 
foi questionado sobre Thiago 
Neves, apontado como um 
dos pivôs do rebaixamento 
do Cruzeiro para a Série B. 
O treinador rasgou elogios 

DA REPORTAGEM

A quarta-feira foi de 
mais novidade no Flamen-
go. Após apresentar Micha-
el, o Rubro-Negro anunciou 
oficialmente a contratação 
de Thiago Maia. Através das 
redes sociais, o clube dese-
jou sorte ao volante e des-
tacou o “sonho realizado” 
ao trocar o futebol europeu 
pelo clube do Rio de Janei-
ro. “Viagem para o Rio? Tá 
ok! Exame médico? Também 
tá ok! Contrato? Também tá 
ok? Thiago Maia é do Men-
gão? Tá mais que ok!”, disse o 
jogador em vídeo publicado 
pelo clube.

Thiago chegou ao Rio de 
Janeiro na manhã de domin-
go e passou pelos exames an-
tes da assinatura do contrato. 
O jogador fica no clube até o 
fim de 2020, com o valor dos 
direitos econômicos fixados. 
Aos 22 anos e torcedor de-

clarado do Flamengo, como 
mostra em suas redes so-
ciais, o volante deixa o Lille, 
da França, para ser mais uma 
opção de meio-campo para 

ao meio-campista e lembrou 
que já trabalhou com ele no 
Fluminense. Mas despistou 
ao falar sobre uma possível 
contratação.

“É um jogador que tenho 
admiração, gosto muito dele. 
Vai perguntar se tem chance 
de chegar no Grêmio? Tenho 
que pensar no jogo contra o 
Caxias amanhã (hoje). É um 
jogador que, se procurar no 
Brasil, naquela posição, você 
conta na palma da mão quan-
tos jogadores fazem aquela 
função.  É muito acima da 
média também. É um joga-
dor que, acredito eu, se for 
para um outro grande clube, 
motivado, pode ter certeza 
que é muito útil a qualquer 
treinador”, elogiou.

Thiago Neves quase pa-
rou no Grêmio em 2019, a 
pedido do próprio Renato, 
em negócio que envolvia a 
ida de Luan para a Toca da 

Raposa. O camisa 7 seria ce-
dido pelo clube mineiro em 
troca pelo meio-campista, 

Murilo e Raniel, mas o ne-
gócio não foi concretizado a 
pedido do próprio Luan.

Jorge Jesus.
Thiago Maia é o quarto 

reforço anunciado oficial-
mente pelo Flamengo. Além 
dele, Gustavo Henrique, Mi-

chael e Pedro Rocha já rece-
beram o carinho dos torce-
dores. A expectativa agora é 
para o anúncio do atacante 
Pedro.

ESTADUAL

Primeira rodada 
tem vitórias de
União e Operário 
e empate do LEC
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Campeonato Mato-
-grossense 2020 teve seu 
pontapé na terça-feira (21) 
com a realização de três par-
tidas. Destaques para as vitó-
rias do União Rondonópolis 
e do Operário-VG e do em-
pate do Luverdense.

No Estádio Luthero Lo-
pes, o União recebeu o Mix-
to e venceu por 2 a 0, com 
gols logo início da partida. 
Cabralzinho marcou aos 3 e 
João Manoel fez aos 10. Na 
próxima rodada, a equipe de 
Rondonópolis visita o Poco-
né, no sábado, enquanto o 
Mixto faz o clássico com o 
Cuiabá na Arena Pantanal, 
no mesmo dia. No Estádio 

Dito Souza, Operário VG fez 
seu papel e venceu o Poconé 
por 1 a 0. O gol da partida 
saiu aos 37 do segundo tem-
po, com Uálisson Picachu.

Já no Passo das Emas, o 
Luverdense recebeu o Dom 
Bosco e ficou no empate em 
1 a 1 na primeira rodada do 
Estadual. Kauê, aos 12 minu-
tos da etapa inicial, marcou 
para os mandantes, mas Iza-
el, aos 33 do segundo tem-
po, deixou tudo igual para o 
Azulão da Colina.

As outras duas parti-
das que fecharam a primei-
ra rodada foram disputadas 
ontem (22), entre Sinop x 
Araguaia e Cuiabá x Nova 
Mutum – entretanto, elas se 
encerraram após o fecha-
mento desta edição.

Foto: eduardo rodrigues

Diniz conversa com Pato em treino

te, que se enfrentam a partir 
das 17h30 desta quarta-feira, 
com transmissão do SporTV 
e GloboEsporte.com. A final 
ocorre na manhã do próxi-
mo sábado.

APROVEITANDO
DA BASE
O comandante do plan-

tel profissional Eduardo 
Coudet deve ter olhar aguça-
do para a base colorada em 
2020. Apesar de não revelar 
grandes nomes em seu últi-
mo trabalho, no Racing, foi o 
responsável pela a ascensão 
de jogadores como Giovani 
Lo Celso e Franco Cervi, des-
taques da campanha do Ro-
sario Central na Libertadores 
de 2016. Hoje, eles têm car-
reiras consolidadas na Euro-
pa, em Tottenham e Benfica, 
respectivamente.

Outro fato que permite 
aos garotos sonharem com 
chances no grupo princi-
pal é a primeira amostra de 
Coudet. No jogo-treino do 
último sábado, contra o São 
José, o treinador escalou Jo-
hnny, 18 anos, e Netto, 21, no 
time titular.

Como o Inter terá uma 
maratona de jogos até en-
frentar a Universidad de Chi-
le, no primeiro mata-mata 
da Libertadores, a tendência 
é que o elenco seja rodado 
por Coudet. Todos devem 
ganhar oportunidades, um 
indicativo da promessa da 
direção na reapresentação 
para a temporada.

Segundo afirmou à 
época o vice de futebol Ales-
sandro Barcellos, um dos pi-
lares do clube em 2020 será 
tornar novamente as catego-
rias de base um “motor” do 
clube. Gigante do Norte está pronto para o jogo de logo mais pela estreia do Estadual 
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DA REPORTAGEM

A Energisa, concessio-
nária dos serviços púbicos 
de distribuição de energia 
elétrica em Mato Grosso, 
foi multada em R$ 14,4 mi-
lhões pela Agência Estadu-
al de Regulação dos Servi-
ços Públicos Delegados de 
Mato Grosso (Ager-MT) 
por irregularidades nas co-
branças de energia.

Em nota, a Energisa in-
formou que já recorreu 
administrativamente da 
multa e que não concorda 
com o valor e os critérios 
adotados no auto de infra-
ção. A fiscalização da Ager, 
feita no segundo semestre 
do ano, constatou que a 
empresa procedeu fatura-
mentos por estimativa de 
consumo sem amparo nas 
regras do setor elétrico.

As condições gerais de 
fornecimento permitem 
que, em determinadas si-
tuações, o faturamento 
ocorra por estimativa de 
consumo, conhecido como 
faturamento por média, 
entretanto, verificou-se ca-
sos em que a empresa pro-
cedia o faturamento por 
estimativa de consumo em 
situações não previstas nas 
normas, sendo, portanto, 
consideradas irregulares. 

A Energisa ainda estava 
exigindo aos consumidores 
documentos para alteração 
de titularidade de unidades 

consumidoras com débitos.
Além disso, foram iden-

tificadas irregularidades no 
processo de recuperação de 
consumo em razão de irre-
gularidade ou deficiência 
técnica na medição e irre-
gularidades na suspensão 
de fornecimento de energia 
elétrica por inadimplência 
do consumidor.

 A fiscalização foi feita 
após os consumidores pro-
tocolarem reclamações na 
Ouvidoria da Ager, no Pro-
con e no Conselho de Con-
sumidores (Concel-MT).

A empresa apresen-
tou recurso administrati-
vo pleiteando a revisão da 
multa. O recurso interposto 
pela Energisa Mato Grosso 
será julgado pela diretoria 
executiva da Agência Regu-
ladora.

Após o julgamento, ain-
da caberá novo recurso que 
será julgado, em última 
instância, pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), com a qual a Ager 
mantém convênio. 

Veja a íntegra da
nota da Energisa:

Sobre a multa aplicada pela 
Agência Estadual de Regula-
ção dos Serviços Públicos De-
legados de Mato Grosso (Ager-
-MT), a Energisa informa que 
já apresentou recurso adminis-
trativo e se reuniu presencial-
mente com a equipe técnica do 

Foto: Divulgação

SINOP 

Matrículas na Educação Infantil
Municipal: até 31 de janeiro 

CORREGEDORIA AFIRMA

PMs que atiraram em mulher em
Sorriso podem ser exonerados

SINOP

Mulher morre com 
suspeita de dengue 
hemorrágica

Pais devem ficar atentos aos prazos 
Foto: Pixabay

Foto: Divulgação

Em 2019, foram notificados 2.458 casos de dengue em 
Sinop

Ezio e Werbert: procedimentos relacionados ao caso foram instaurados 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Educa-
ção, Esporte e Cultura abriu 
nesta quarta-feira (22) o pe-
ríodo de matrícula de alunos 
de Educação Infantil, de zero 
a 03 anos, cadastrados na de-
manda reprimida, encami-
nhados para as escolas, con-
forme a disponibilidade de 
vagas. Pais e/ou responsáveis 
têm até 31 de janeiro para, 
mediante chamamento, pro-
curarem as unidades de en-
sino com as documentações 
necessárias para efetivar o 
processo.

As famílias cujos nomes 
das crianças já constam na 
lista vêm sendo chamadas 
pela Secretaria para procu-
rarem a sede da secretaria e 
obterem o encaminhamento 
para as creches. Para efeti-
var a matrícula em creche é 
preciso estar com o nome do 
filho(a) na lista/cadastro da 
Smeec, pois não será possí-
vel procurar diretamente as 
unidades e efetivar a inscri-
ção da criança.

“Os pais também pre-

DA REPORTAGEM

Os policiais Ezio Sou-
sa Dias e Webert Batista Ri-
beiro, suspeitos de agredir 
e atirar em uma mulher em 
Sorriso poderão ser demiti-
dos ou exonerados da função 
pública. A Corregedoria da 
Polícia Militar instaurou dois 
procedimentos relacionados 
ao caso.

Ambos os procedimen-
tos foram embasados nas in-
formações obtidas pela polí-
cia, bem como nas imagens 
de câmeras de monitora-
mento. “Diante da gravidade 
dos fatos, os procedimentos 
a serem instaurados deverão 
ser de natureza demissória 
fins avaliarem a permanên-
cia de ambos nas fileiras da 
Instituição”, informou a as-
sessoria da PM.

A juíza Emanuelle 

SÓ NOTÍCIAS

Uma mulher, 52 anos, 
morreu com suspeita de 
dengue hemorrágica no 
Hospital Regional de Sinop, 
no domingo (19). A Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES) 
informou que a morte deve 
ser investigada pela Secreta-
ria de Saúde.

Segundo a SES, o resul-
tado da investigação será en-
caminhado ao polo regional 
e só depois a morte é oficia-
lizada na secretaria estadu-
al. Já a Secretaria Municipal 
informou que por enquanto 
o que foi confirmado é que 
trata-se de uma morte por 
dengue e a possibilidade de 
ter sido dengue hemorrágica 
ainda é investigada.

Ainda neste mês, em 
Sinop, outras três pessoas 

estavam internadas em Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTIs) com suspeita de den-
gue, sendo uma criança de 7 
anos com suspeita de dengue 
hemorrágica e duas mulhe-
res.

No dia 28 de dezembro 
de 2019, outra criança, de 8 
anos, morreu em Sinop com 
suspeita de dengue hemor-
rágica. Conforme o último 
boletim epidemiológico di-
vulgado em dezembro do 
ano passado pela SES, ocor-
reram três óbitos por dengue 
grave no estado em 2019. A 
morte da criança de 8 anos 
registrada no fim de dezem-
bro não havia sido contabili-
zada nesse boletim. As mor-
tes registradas pela secretaria 
ocorreram em Primavera do 
Leste, São Félix do Araguaia 
e Confresa.

Foto: Divulgação

Energisa fez estimativas de consumo em casos em que não deveria, diz Ager 

Irregularidades na cobrança de
energia geram multa à Energisa
R$ 14,4 MILHÕES| Empresa fez cobranças por meio da estimativa de consumo em situações não previstas nas normas

Chiaradia Navarro Mano, da 
1ª Vara Criminal de Sorriso, 
manteve a prisão dos solda-
dos presos na última sexta. A 

princípio a versão divulgada 
era que o tiro foi acidental, 
porém um vídeo capturado 
por uma câmera de segu-

rança registrou o momento 
em que a vítima é alvejada 
à queima roupa no meio da 
rua.

órgão para apresentar evidên-
cias técnicas de regularidade 
para os itens apresentados. A 
Energisa não concorda com o 
valor e os critérios adotados no 

cisam redobrar a atenção 
quanto aos documentos ne-
cessários e também às esco-
las onde desejam matricular 

os pequenos. Lembrando 
que já está valendo, também, 
a exigência de ter o cartão 
de vacina da criança em dia 

para conseguir efetivar a ma-
trícula”, explica a secretária 
de Educação, Veridiana Pa-
ganotti.

auto de infração, pois entende 
que extrapolaram os ritos de 
fiscalizações setoriais.

A Energisa destaca que 
sempre atendeu a Ager-MT 

em todas as solicitações, apre-
sentando documentações ou 
explanando pessoalmente as 
dúvidas. A empresa, neste mo-
mento, aguarda deliberação 

da Diretoria Executiva Cole-
giada da Agência Reguladora, 
após apresentação das explica-
ções dadas aos itens questiona-
dos.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 23 de janeiro 2020 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Feminicídios correspondem a quase
metade dos assassinatos de mulheres
DA REPORTAGEM

Levantamento da Coor-
denadoria de Estatística e 
Análise Criminal (CEAC) 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública) aponta 
que 87 mulheres foram as-
sassinadas em Mato Grosso 
em 2019, sendo que 39 casos 
correspondem a feminicí-
dios. Esta tipificação foi in-
cluída pela Lei 13.104/2015 
na categoria de crime contra 
a vida no que diz respeito a 
homicídio de mulheres pra-
ticados em virtude de vio-
lência doméstica e familiar 
ou menosprezo/discrimi-
nação contra a condição de 
mulher. Os dados são refe-
rentes ao período de janeiro 
e dezembro do ano passado, 
e englobam todas as idades. 
Com relação a 2018, houve 
uma redução de 7% nos casos 
de feminicídios, já que na-
quele ano foram registrados 
42 casos. É importante res-
saltar que este número pode 
sofrer alteração, tendo em 
vista que a investigação do 
crime é complexa e a conso-
lidação da motivação pode 
exigir extensão de prazo e 
envio posterior pelas de-
legacias. Cuiabá não regis-
trou caso de feminicídio em 
2019. As ocorrências desta 
natureza ocorreram no inte-
rior do estado, nos municí-
pios de Primavera do Leste 
(4), Sinop (3), Várzea Grande 
(3), Chapada dos Guimarães 
(2), Peixoto de Azevedo (2), 
Rondonópolis (2) e Sorriso 
(2). Os demais municípios 
apresentaram um registro 
cada: Água Boa, Alto Taqua-
ri, Cáceres, Campo Vede, 
Comodoro, Confresa, Dia-
mantino, Juína, Mirassol 
D’Oeste, Nobres, Nova Mu-
tum, São Félix do Araguaia, 

NO ESTADO | De janeiro a dezembro de 2019, das 87 mulheres que foram mortas, 39 são por feminicídios
São José dos Quatro Marcos, 
Tabaporã, Tangará da Serra, 
Torixoréu e União do Sul.

Dentro do acompanha-
mento de homicídios en-
volvendo vítimas femininas, 
houve aumento em 2019, 
com 87 registros, levando 
em consideração o mesmo 
período de 2018, quando 
houve 82. De acordo com a 
série histórica, Mato Grosso 
registrou 85 homicídios de 
mulheres no período de ja-
neiro a dezembro de 2015; 
91 em 2016; e 84 em 2017.

DETALHAMENTO
Os meses que mais apre-

sentaram registros no ano 
passado foram novembro, 
com 11 casos, e janeiro, com 
10 homicídios de vítimas 
femininas. O menor núme-
ro ocorreu em outubro (3); 
seguido de agosto (5); feve-
reiro e dezembro (ambos 
com 6); abril, maio e junho 
(7 cada); março e setembro 
(ambos com 8); e julho (9). 
O estudo demonstra ainda 
que Cuiabá e Várzea Grande 
tiveram, respectivamente, 
quatro e seis mulheres as-
sassinadas ao longo de 2019.

Por dias da semana, a sex-
ta-feira foi a que mais apre-
sentou mortes de mulheres 
em Mato Grosso, com 17 ca-
sos, seguida de quinta-feira 
(15), sábado (14), domingo e 
segunda-feira (ambos com 
12), quarta-feira (10) e terça-
-feira (7). Com relação à faixa 
etária, 21 mulheres tinham 
entre 36 e 45 anos; 15 entre 
18 e 24 anos; 11 de 25 a 29 
anos; 11 estavam com idade 
entre 30 e 35 anos; 9 mulhe-
res de 46 a 59 anos; outras 9 
de 12 a 17 anos; 6 acima de 
60 anos; 3 com idade entre 
0 e 11 anos; e 2 não tiveram 
idade informada.
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Praticamente metade das mortes de mulheres é feminicídio


